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COMO VAI, TUDO BEM?
APESAR, CONTUDO,
TODAVIA...
Mesmo em tempo de distanciamento social, a
Associação Médica de Londrina busca manter a
proximidade com seus associados. Por meio de
diferentes plataformas digitais, cultiva a conexão da entidade com a classe médica transmitindo informações sobre suas atividades administrativas, divulgando normativas técnicas para o
enfrentamento da pandemia e reproduzindo notícias de interesse imediato aos médicos e acadêmicos de medicina – tanto por e-mail como pelo
WhatsApp, Instagram e Site. Além disso, cria novos canais institucionais para que essa comunicação, mesmo em tempo de pandemia, seja
eficaz e cada vez mais integrada também com a
comunidade londrinense.
Assim surge o COMUNICA ONLINE – uma
versão mais light e em formato diferenciado do Jornal da AML, suspenso de sua tradicional versão impressa no momento. Ág il na
leitura e em sua periodicidade, o COMUNICA
ONLINE também abre espaço para entrevistas,
vídeos, músicas, dicas de comportamento e toda
boa sugestão que chegar.
Tomara que gostem!

Apresentação especial do Coral Fiocruz abre
essa nossa primeira edição. A música escolhida
pelo Coral que promove a saúde por meio da atividade criativa e artística para melhorar o desempenho profissional e aliviar as tensões diárias no
trabalho, não poderia ser mais sugestiva para o
momento que estamos vivendo: “Saúde”, de Rita
Lee e Roberto de Carvalho. Aproveite a canção
em casa, e espalhe música por aí...

É PRECISO CUIDAR
DA SAÚDE MENTAL
DOS QUE CUIDAM DA
NOSSA SAÚDE FÍSICA

E é exatamente isso que a APPSIQ está fazendo.
Por meio de uma ação solidária, a Associação Paranaense de Psiquiatria está oferecendo atendimento psiquiátrico voluntário a todos àqueles que
estão trabalhando no combate e cuidados para o
enfretamento ao novo coronavirus no Paraná.
Não importa qual atividade exerça – se na equipe hospitalar, médica ou de enfermagem, laboratorial ou de fisioterapia, se como acadêmico em
regime de internato, agentes de saúde, recepcionista de clínicas, consultórios ou laboratórios, ou
ainda se é cuidador de idosos ou voluntário em
associações e entidades de apoio à saúde – , o
acolhimento é por meio de atendimento telefônico, realizado por um dos 64 médicos psiquiatras
voluntários cadastrados no programa da APPSIQ.
Lançada em 30 de março, a ação solidária já
atendeu 138 pessoas: a maioria com idade entre
20 e 40 anos, e ansiosas. “Esse momento de pandemia nos pede uma atenção especial à saúde
mental. Por isso, contribuímos como podemos”,
diz o médico psiquiatra Júlio Dutra, presidente da
Associação Paranaense da especialidade, ressaltando que “precisamos cuidar de quem está cuidando da nossa saúde física”.

Atividade dos 138 atendimentos:
63 – médicos
28 – equipe técnica
19 – auxiliar enfermagem
08 – recepcionistas
05 – administrativo
04 – internos de medicina
03 – agentes de saúde
03 – nutricionistas
02 – cuidadores de idosos
02 – voluntários
01 – fisioterapeutas

Média idade dos profissionais:
20 – 30 anos – 53 profissionais
30 – 40 anos – 47 profissionais
40 – 60 anos – 32 profissionais
+ 60 anos

– 6 profissionais

Entre os profissionais atendidos:
Fazem algum tipo de tratamento – 63
Não fazem nenhum tratamento – 75
Fazem uso de medicamentos - 67
Não fazem uso de medicamento – 71

Diagnósticos relatados no atendimento:
Ansiedade – 73
Depressão – 46
Bipolaridade – 9
Fobia Social/Pânico/Insônia/Psicopata/
TAG – 10
Para receber atendimento, basta preencher
uma cadastro disponível no site da APPSIQ
ou entrar direto no formulário AQUI .
E caso seja médico psiquiatra e queira participar do programa Atendimento Voluntário em Saúde Mental COVID-19, se inscreva
AQUI

ASSISTA À MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA
APPSIQ, MÉDICO
PSIQUIATRA DR. JÚLIO
DUTRA.

A mensagem de alento para este novo período
em que vivenciamos todos é do médico associado João Campos. Doutor em Saúde Coletiva, docente da UEL e diretor presidente do Inesco-Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, professor
João enviou originalmente essa mensagem aos
membros das Comissões Organizadora e Científica do 5º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva. Evento que, mantendo sua data
de realização para os dias 15 e 16 de julho em
Londrina, teve que, de uma hora para outra, ser
integralmente reformatado para plataforma digital, com as equipes de trabalho se reinventando para produzir um novo modelo de congresso,
mas que mantivesse o interesse comum de sempre: o cuidado em saúde a serviço da vida!
“A fase atual da quarentena, abrindo seu terceiro
mês em maio, é marcada por cansaço, desânimo
intenso, necessidade absoluta de reformulação de trabalho, de coisas decididas inclusive no início
da quarentena, de práticas, de pensamentos, de
rotina inicialmente adotada no isolamento...De
tudo, enfim. Fase marcada pelo corpo com sinais
de pouco uso, pouco ......
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COMO MANTER A
PRODUTIVIDADE
NOS ESTUDOS
DURANTE A
QUARENTENA?

O artigo da acadêmica de medicina Letícia
Pinholato vale também para quem teve que se
adequar em ambientes virtuais, criar ritmo e
estabelecer novas rotinas para o trabalho, pesquisas, estudos ou reuniões em casa. Estudante
do 4º ano da PUC Londrina, Letícia também é a
presidente representante da instituição na Comissão Acadêmica da AML.
“Desde março, quando as atividades acadêmicas foram transferidas indefinidamente
para o ambiente virtual, muita coisa mudou na
rotina dos estudantes de medicina. Para manter o ritmo de estudos, realizei o curso de produtividade da Fundação Estudar, que me ajudou a mapear meus horários de produtividade,
dividir meu tempo entre os estudos e momentos de lazer, além de aprender a reconhecer
gatilhos que atrapalham os meus objetivos.
Minha primeira dica é que ....

Continue lendo

Solidária ao Curso de Medicina da UEL,
a AML participa de campanha junto a classe
médica e à comunidade para arrecadação
de tablets, note ou netbooks usados (mas
funcionando) que serão emprestados ou
doados a estudantes com dificuldades em
realizar as atividades acadêmicas virtuais
pela falta de equipamentos. Também vale
como auxílio emergencial a esses alunos, a
doação de SIMCARD para os que não possuem conexão de internet.
Contatos e doações podem ser realizados
na secretaria da AML: fone (43) 3341-1055,
whats (43) 9946-1055 ou email:
aml@sercomtel.com.br

VÍDEOS COM DICAS
PRÁTICAS DO CRM-PR

Iniciativa voltada a médicos das diferentes especialidades, e também como forma de contribuir
com outros profissionais de saúde com atuação
direta no enfrentamento do vírus, o Conselho Regional de Medicina do Paraná coloca no ar vídeos
curtos, gravados por médicos especialistas, com
orientações sobre diferentes temas e condutas
relacionadas à doença.
Entre os temas abordados estão exames diagnósticos, conduta terapêutica e medicamentosa
e utilização de EPIs. O objetivo é que médicos assistam e compartilhem com os colegas – de profissão ou da equipe de trabalho.
A playlist com todos os vídeos produzidos até o
momento pelo CRM-PR está disponível para acesso no YouTube, NESTE LINK. Basta se cadastrar.
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